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Beste bidder, 
 
 
Wat ontzettend gaaf dat jij je hebt opgegeven om mee te bidden voor de 
tieners in onze gemeente! Het is ons verlangen dat de tieners dichterbij God 
zullen komen in de komende 10 weken en dat deze periode een verrijking zal 
zijn voor jouw eigen gebedsleven. 
  
Als het goed is heb je al te horen gekregen voor welke tiener(s) jij mag bidden. Wij willen je vragen 
om elke dag een moment van gebed te nemen, specifiek voor deze tiener(s). Je mag deze momenten 
naar eigen inzicht invullen, maar je kunt ook gebruik maken van de onderstaande weekkalender. Elke 
week heeft van ons een thema meegekregen waar we de aandacht op willen vestigen. Dit zijn de 
volgende thema`s: 
 
Week 1 & 2: God de Vader 
Week 3 & 4: God de Zoon 
Week 5 & 6: God de Geest 
Week 7: Gaven en talenten 

Week 8: Tieners in de kerk 
Week 9: Maatschappij: liefde en relaties 
Week 10: Maatschappij: social media 

 
Voor elke dag in deze weken hebben wij een andere gebedsvorm bedacht, naar aanleiding waarvan 
je kunt bidden. Hieronder vindt je een globale weekindeling met de verschillende gebedsvormen: 
 

Week [nr] [weekthema] 

Zondag Bijbeltekst 

Maandag Gebedspunten van de tieners (mocht je niet elke week van jouw tiener nieuwe 
gebedspunten krijgen, dan kan je gebedspunten van de week ervoor herhalen; 
bidden voor school, vrienden, sport) 

Dinsdag Luisterlied (klik op tekst voor link, bij Engelse nummers staat de vertaling in de 
bijlagen) 

Woensdag Tekst of gedicht 

Donderdag Korte spreuk of quote 

Vrijdag Dankdag 

Zaterdag Luisteren naar Gods stem 

 
 
 
Wij wensen jou veel vreugde, toewijding, vasthoudendheid en schitterende momenten met God toe! 
 
Hilly van der Veen, Marijke Bol, Esther Buisman en Niels Norg  
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WEEK 4 
 

week 46 God de Zoon 

Zondag “Christus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed 
er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als 
mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis.” (Filippenzen 2:5-8) 

Maandag Gebedspunten tiener 

Dinsdag Opwekking 697 - Al wat ik ben 
 
Opwekking 764 - Zegekroon 

Woensdag Lief kind van Mij, 
 
Op een avond toen Jezus met zijn vrienden op het meer was, stak er een flinke storm op 
en iedereen raakte in paniek…. iedereen, behalve Jezus. 
 
Jezus lag ergens achter in de boot een dutje te doen. Daar waren zijn vrienden niet echt 
over te spreken. Ze waren geweldig aan het mopperen op Hem omdat Hij zomaar lag te 
slapen tijdens een ramp. Wat deed Jezus? Hij stond op en sprak tegen de wind en de 
golven:” zwijg! Wees stil!” En de storm ging liggen. 
 
Jezus doet nog steeds dat soort geweldige dingen. Het maakt niet uit in wat voor soort 
storm je verzeild bent geraakt, praat er met Jezus over. Zeg Hem wat je nodig hebt. Hij 
kan spreken tot de omstandigheden in jouw leven en jij zult Zijn vrede bewaren. Jezus 
bedaart jouw stormen. 
 
Je vrede, God. 

Donderdag “Christenen zijn gek…. Op Jezus!!” 

Vrijdag Dank ervoor dat de tiener uniek is. 

Zaterdag Tel je zegeningen 
 
Ga op een heldere avond naar buiten en kijk naar de sterren. 
Probeer elke ster te verbinden aan een zegening die je van God hebt ontvangen in en 
door jouw tiener. Dank God concreet voor elke zegening. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F057VCXk4go
https://www.youtube.com/watch?v=h1cyehuIYzI

